
1940-סרפנד במחנה : בתצלום

ן"לטובת הנדל2015/16-ועד שנהרס ב1917-מאז נוסד ב, צריפין-סרפנד, סיפורו של מחנה הצבא הגדול ביותר בארץ



,לידידיי
ההדרכהבסיסיעלהנדסייםכליםעלו2015שנתסוףלקראת,אחדיום

רובעלבנייתמקוםלפנותכדי,אותםהרסוכשנהובמשךצריפיןבמחנה
שעברול"צהחיילימרבבותכאחד.הסמוכהלציוןראשוןשלחדשמגורים
תולדותעלמצגתלהכיןצורךהפינויבעיקבותחשתי,הטירונותאתבצריפין
עלעלומיםפרטיםכמהליהתגלובאינטרנטחיפושכדיתוך.הוותיקהבסיס
שגםמקווהואניכאןאותםשילבתי.הבריטיםבושקיימוסודיתפעילות

.ענייןבהםתמצאואתם
בני גבירצמן



אלחייליםכמאתייםיצאו,השכןהערבילכפרהוליכוהרוצחשעיקבותמאחר.להשחיתהחייליםשלחמתםעלתה,הגוויהמשנתגלתה

בתירוב.ורצחהצתהשלבמסעהחייליםפתחוואזזהמייודעשאינוענההשייך.הרוצחאתלידםלהסגירמהשייךדרשובתחילה.המקום

.(100-מליותר40ביןנעיםהאומדנים)נהרגוערביםועשרותבאשעלוהכפר

,המחנהבקירבתנמצאשמטהו,אלנביגנרל.בפשיטההשתתףמיגילוולאשתיקהעלהחייליםשמרוהמקרהלאחרשנפתחהבחקירה

עלטובהכפויבוראושהחייליםהייתההתוצאה.ביותרקשותבמיליםאליהםופנהבמסידרהדיוויזיהחייליכלאתהציבהוא.התרתח

.בטבחבהשתתפותהואשםולאנעצרלאמהםאישזאתעם.יותרעודוהסתגרובמלחמההמסורשירותם

.במלחמההישגיהאתלשבחצייןבהיוםפקודתפירסםאףואלנביהרוחותשככו,לביתההדיוויזיההחזרתכשהחלה,חודשיםלאחררק

שםעל,סרפנדהבריטיםידיעלכונהצריפיןמחנה

תחילת.עמאראלסרפנד,הסמוךהערביהכפר

,הראשונההעולםמלחמתבימיעודהייתההמחנה

מידיהארץאתשכבש,אלנבישלצבאוכאשר

,המלחמהתוםעם.קבועלבסיסנזקק,הטורקים

ניו-האוסטרליתהפרשיםדיוויזייתלכאןהועברה

.לאוסטרליההחזרתהלקראת(ק"אנז)זילנדית

כי,למיטרדהערבילכפרהשכנותהפכהמהרהעד

שללגלגרםהחייליםנהנושממנוהיחסיהשפע

גאה,כיאותטופללאשהנושאמאחר.מהבסיסגניבות

הואאחדשיוםעד,החייליםבקרבהזעםוהלך

,זילנדי-ניוחייל:"סרפנדטבח"שכונהבמההתפוצץ

התעורר,לראשומתחתשלוהקיטבגעםשישן

וגילה1918בדצמבר18-השלהלילהבאמצע

החייל.חפציואתלמשוךומנסהאליורוכןשמישהו

תוך.בעיקבותיוכשהחייל,נמלטוהגנבממיטתוזינק

.1918-כנראה בחקירה לאחר הטבח בכפר ב, ק בסרפנד אל עמאר"קציני אנז.למוותבחיילוירהאקדחהגנבשלף,מנוסהכדי



בימיובסרפנדשהוצבההיחידותאחת

שאריתהייתההמחנהשלהראשונים

שלבצבאוששירתוהעברייםהגדודים

הללובגדודיםשירתוהכלבסך.אלנבי

אחרימיידאבל,איש5,500-כלמעשה

כמהרק.כולםכמעטשוחררוהמלחמה

שכונהבגדודלשרתהמשיכומאות

פורק1920בקיץאך,"ליהודההראשון"

מאנשיו30רקבונותרו.הזההגדודגם

כשפרצו.1921מאיעדשירתווהם

1921במאי1-בא"תרפמאורעות

-תלאתלתקוףהתכוננומיפווהערבים

ועד"ידיעלהגדודחייליהוזעקו,אביב

.העירעללהגןכדיאביב-תלשל"ההגנה

לבקשמבלי,לעזרהיצאוהכלבסך

–ברוביםחמושיםחיילים20-כ,רשות
הגיעומיפוכשהפורעים.הספיקזהאך

,החייליםביריותונתקלואביב-תללגבול

.ניצלהוהעירלסגתמיהרוהם

אישורקיבלולאשהחייליםמאחר

מספקתעילהזוהייתה,לפעולתם

הגדודיםאתסופיתלחסללבריטים

שוחררוהגדודאיםאחרוני.העבריים

הוחזר,מרגוליןאליעזרקולונל,ומפקדם

.בארץלבקרעודהורשהולאלאוסטרליה

תצלום קבוצתי של כמה מחיילי  
"הגדוד הראשון ליהודה"



בסרפנדלפתעהופיעה20-השנותבתחילת

ששהוהצבאמיחידותשונהאנשיםקבוצת

Sigintאנשיאלההיו.אזעדבמחנה (signal
intelligence)–העוסק,צבאימודיעיןענף

.רדיושידורישליירוטידיעלמידעבאיסוף

הפעילוהראשונההעולםבמלחמתכבר

מספרישראלובארץבמצריםהבריטים

הוצבה1923-ב.רדיותקשורותליירוטקבוצות

"2'מסההאזנהקבוצת"בקביעותבסרפנד

(Wireless observation group [WOG] No. 2)
סיפקואשר,צופניםמפצחישלצוותשהפעילה

.התיכוןבמזרחהבריטיהצבאלפיקודמודיעין

מעבר,סרפנדמחנהבפאתיהוקמההתחנה

כבישכיום)ירושלים-אביבתלהישןלכביש

Signalהכינויאתוקיבלה(44 Hill(גבעת

האמיתיתפעילותהאתלהסוותכדי.(האיתות

,גבוהותאנטנותמוקפתשהייתה,התחנהשל

לרשתמימסרכתחנתרשמיתהוגדרההיא

ביןהתקשורתאתשאיפשרהטלגרף-הרדיו

עדזילנדמניו–האימפריהלקצווילונדון

1948עדהתחנהסיפקהבעצםאולם.קנדה

,סובייטיותלתשדורותמהאזנהמידע

שידוריאחריעקבהואפילווגרמניותאיטלקיות

מעפיליםאוניותושידוריבארץהמחתרות

.ארצהבדרכן

מקום תחנת ההאזנה של  

המודיעין הבריטי בסרפנד

צריפין

בתוך  . 2015-לפני שהוחל בהריסתו ב, נראה חלק ממחנה צריפין" גוגל"בתצלום לוויין זה של 
.באתר תחנת ההאזנה הבריטית מימי המנדט, 7ד "העיגול האדום נראה המחנה של בה

בית החולים 

אסף הרופא



:  הבסיס הראשי של הצי הסובייטי בים השחור
.30-בתצלום משנות ה, נמל סווסטופול בקרים

לתשדורותהתחנתהאזינהבתחילה

.הסובייטיהדיפלומטיהשירות

שלההמעקבהורחבמכןלאחר

ביםהסובייטיהצישללתשדורות

הצוותגילה1927-ב.השחור

משתמשיםשהסובייטים,בסרפנד

תשדורותיהםשלכפולהבהצפנה

בתהליךחשובצעדבכךוהיה

ההצפנהשיטתשלהפיענוח

אנשיחשפוכן.כולההסובייטית

לשידוריסובייטייםהליכיםהתחנה

גלאורכי,כיווןאותות,טלגרףרדיו

לפיצוחכהכנהשנאגרו,וכדומה

שמספראלא.הצופןשלהסופי

היהבסרפנדשנקלטוהתשדורות

שלמלאפיענוחלאפשרמכדיקטן

.הסובייטיהצופן

נתקלהשבהםהקשייםכללמרות

זכתההיא,בסרפנדהתחנה

הצבאיהאגףבמטהרבהלהערכה

הממשלתיס"ביה)GC&CS-השל

לכךעדות.(וקודיםלצופניםהבריטי

שנועדושהקצינים,העובדההיא

נשלחו,30-הבשנותבמטהלעבוד

.בסרפנדלהתמחותכלקודם



הצופןאודותשנאגרהמידעכלאתלסכםניסיוןבסרפנדנעשה1931-ב

המרכזייםהמפענחיםאחדלסרפנדנשלחכךלצורך.הסובייטיהצישל

למעלהבסרפנדשהההוא.קופרוש'ג,ימיםבאותםהבריטיהמודיעיןשל

שנקלטוסובייטיותתשדורות3000-כעלנשעןשלווהסיכוםמשנה

עלרבמידעהצטברכי,עולהשלוח"מהדו.1930שנתבכלבסרפנד

הייתהעדייןהצופןלפיענוחהדרךאבל,הסובייטייםההצפנההליכי

שימושולאחרפעמייםחדהיושהצופניםמפניבעיקר,ומסובכתארוכה

מיוחדצופןהיהזאתבשיטהשהוצפנהתשדורתשלכלכך,הושלכואחד

וסיימון"פעמיחדפנקסצופן"הללוהצופניםנקראיםמקצועיתבלשון.לה

ניתןאינוהזהשהצופןרקלא"כי,"ההצפנהסודות"בספרוקובעסינג

".לחלוטיןבטוחבאמתהוא...לפיצוח

,כהעד"כי,ימיםבאותםסיכםהבריטיהמודיעיןשלהימיהאגףראש

כיונראההסובייטיהצופןאתלפצחמאמצינובהצלחההוכתרוטרם

הצילתשדורותגםהגיעוההצפנהבתחוםהרוסיםשלוהיעילותהיסודיות

."שלהם

הסובייטיםנאלצוולכןואיטימסורבלהפנקסבצופןהידניהשימושאולם

1940-בהבריטיםהצליחווכךאחריםבצופניםגםיום-ביוםלהשתמש

.הסובייטייםהציושלהצבאשל,חשוביםסובייטייםצופניםשנילפצח

.1936-קשרים איטלקיים בפעולה בעת כיבוש אתיופיה ב

הצופניםאתלפענחהבריטילמאמץוהצטרפהאיטליהלעברבסרפנדהתחנההופנתה,1935-בלאתיופיההאיטלקיתהפלישהעם

שללצידהאיטליההצטרפותעם,1940-בלשיאווהגיעבספרדהאזרחיםלמלחמתהאיטלקיםהצטרפוכאשרגברזהמאמץ.האיטלקיים

שלהסריקהתחוםהורחב1940-ב,כןעליתר.הסובייטיותהתשדורותיירוטבסרפנדפסקלאזאתעם.השנייההעולםבמלחמתגרמניה

בתחנתלפיענוח,שנקלטוהתשדורותכלהועברו,אדםבכוחמחסורבגללאולם.הכספיליםשממערבהשטחלכלהמועצותבבריתסרפנד

הספנותתנועותעלמידעלקלוטאזהצליחהבסרפנדהתחנה.הרוסייםבצופניםבטיפולרבניסיוןבעלתהיאגםשהייתה,בהודוההאזנה

.צבאיתמבחינהמעטההייתהזהמידעשחשיבותאלא,השחורביםהסובייטיתהאזרחית



תפרוסת תחנות ההאזנה  
הבריטיות במזרח התיכון  

20-ובמזרח הרחוק במאה ה

הפלישהעםרקנפסקהסובייטיותהתשדורותאחריבסרפנדהמעקב

כדי,יל'רצ'צשלמפורשתהוראהפיעל,1941ביונילרוסיההגרמנית

בריטניהשלהחדשהבריתבעל,סטאליןעםביחסיםלפגועשלא

.הנאציםנגדבמלחמה

לתחנתהביאה1941בדצמברהארבורפרלעלהיפאניתההתקפה

שםשפעלהמפענחיםשלקבוצה:נוספתמטלהבסרפנדsigint-ה

אתלפצחשנועדה,האוסטרליהמודיעיןשליחידהלהדרכתהוקצתה

.רדיושידורישלמודיעינייירוטבהליכי,היפאני"קאנה"צופן

להפיקבסרפנדהתחנההמשיכההשנייההעולםמלחמתמהלךבכל

הגרמניהצבאשלהרדיושידורימקליטתבעיקר,רבמודיעינימידע

.במלחמההבריטיsigint-הלהישגירבותתרמההיאבכך.והאיטלקי

הקרהלמלחמהבסרפנדהתחנההותאמה,הבריתבעלותנצחוןלאחר

.האירופיותוגרורותיההמועצותמבריתמודיעינימידעלאסוףוחזרה

,התחנההתמקדה,לעצמאותהיהודיהיישובשלהמאבקבשנות

תשדורותאחריובמיוחד"הגנה"השלתשדורותאחריבמעקב,כאמור

כברהבריטיתהאימפריהאולם.ארצהבדרכןהמעפיליםאוניותשל

,בהודוsigint-התחנותנסגרוספורותשניםותוךלהתפרקאזהחלה

עברהסרפנדתחנתגם.לקפריסיןוהועברוובמצריםבעיראק

חלוקתעלם"האוהחלטתעם,1947-בשנסגרהלאחר,לקפריסין

.המנדטוסיוםהארץ

במקומההוקם,העצמאותבמלחמתצריפיןעלל"צההשתלטותלאחר

הקשרחילשלהמרכזיההדרכהבסיס–7ד"בההבריטיתהתחנהשל

שםעל,"גדעוניםמחנה"הכינוילמקוםהוענקהימיםברבות.הישראלי

.המעפיליםמספינותששידרו,"הגנה"האלחוטאי

תחנת סרפנד מסומנת  
אבל  . 38במפה במספר 

משרטט המפה טעה  
ורשם את הנקודה  

שגם בה יש  , בלבנון
.מקום בשם סרפנד



האדוםהצלבידיעלמאנגליהנשלחובושעבדווהאחיותמיטות100בוהיו.המלכותיהאווירחילשלחוליםביתבסרפנדהוקם1926-ב

,ישראלמדינתקוםלאחרקצרזמן.הבריטיהמנדטסוףעדפעלוהואהבריטיהרפואהחיללידיהחוליםביתניהולהועבר1940-ב.הבריטי

.החוליםבאחדמטפליםואחותרופא:בתצלום."הרופאאסף"החוליםביתשלההקמהלגרעיןבמקוםהמיתקניםשימשו



30-עד אמצע שנות ה

התנהלה בסרפנד  

פעילות שיגרתית של 

חיל המצב  . ימי שלום

הבריטי בארץ כולה  

מנה אז בסך הכל  

איש וזה  7000

הספיק לשמירת  

הביטחון ברמה  

דופק החיים . סבירה

במחנה הואץ רק 

במחצית השניה של  

עם פרוץ , אותו עשור

כדי . ו"מאורעות תרצ

, להשתלט על  המצב

תיגברו אז הבריטים  

את הצבא בארץ    

כבר הגיע  1938-וב

מספר החיילים  

.  20,000-הבריטיים ל

סרפנד שימש  מחנה 

בסיס עורפי לחלק  

. מהםגדול 

שהוחש  , חיילי הרגימנט הסקוטי קמרון היילנדרס
במצעד לרגל יום  , ארצה עם פרוץ המאורעות

.1936-הולדתו של מלך בריטניה ב



,כך.שוניםבתחומיםציבוריביטויקיבלוהדברהאימפריהשלהפינהמאבניכאחדהבריטיתבתודעהסרפנדמחנהנתקבעכברימיםבאותם

זההיה."סרפנד"השםאתלוהעניקההיא,S.14,1932-בבעולםביותרהגדולהמטוסאתהבריטית"שורט"חברתבנתהכאשר,למשל

שהרשיםולמרותזמנואתהקדיםהואכינראהאולם.טווחארוךימיסיורלמטוסטיפוסכאבלשמשנועדוהואמנועיםשישהבעלמטוס

.1936-במהשירותהוצאעצמווהואמסוגונוספיםמטוסיםניבנולא,הבריטיםאתמאוד

חיברהוא:ווילקוקסהנרי'ורג'גהצבאיותהתזמורותומנצחהמלחיןנתן,ההיאבתקופההבריטיםבעיניסרפנדשללחשיבותאחרביטוי

.https://www.youtube.com/watch?v=EHA5G_3BeQE:הבאבקישורלהלהאזיןניתן."סרפנד"השםאתלהונתןלכתמנגינת

.1932-ב, "סרפנד"מטוס ים 

https://www.youtube.com/watch?v=EHA5G_3BeQE


חלק.סרפנדבמחנההפעילותוהלכהגברההשנייההעולםמלחמתפרוץעם

רבבותשלוההדרכההקליטהלמרכזהפךשהמחנה,מכךנבעמהפעילותניכר

.הבריטילצבאבארץשהתגייסווהערביםהיהודים

להקיםהבריטיהמנדטמשלטונותהלאומייםהמוסדותביקשוהמלחמהבתחילת

,הבריטיםאולם.מאורגןבאופןלצבאשיגוייסו,בלבדיהודיםשללוחמותיחידות

שלהםהדוחקהצורךכלעם.בהתמדהמכךהתחמקו,הערביםמתגובתשחששו

המוסדות.וערביםיהודיםשלמעורבותיחידותלהקיםרקהסכימוהם,אדםבכוח

הקשההמציאותאולם,הזההגיוסאתלסכלכדישיכלוכלמצידםעשוהלאומיים

מהםהתעלמורביםשיהודיםלכךגרמההמלחמהבימיבארץהכלכלהשל

כדיואםהבריטיתהצבאיתבמשכורתלזכותכדיאם,הכללמרותוהתגייסו

.בנאציםלמלחמהלתרום

מתנדבים ארצישראליים  : בתצלום
ניצבים ליד שלט הכניסה למחנה ההדרכה  

(.מ"לע, זולטן קלוגר: תצלום. )בסרפנד

.הבריטיהתותחניםלחילהתנדבוהמתגייסיםראשוני

שהתנדבו,משפחותובעליצעיריםמאותבאואחריהם

Auxiliary-הבריטיהחפריםלחיל Military Pioneer
Corps-שירותיםשלמשימותנועדוהזהשלחיללמרות

הוטלו,(משמאל)החילבסמלהאתשמעידהכפי.בלבד

תחמושתפריקת,דרכיםסלילת,ביצוריםבנייתעליו

שלמותיחידותהיוהזהבחיל.ועודשמירות,ומזון

.ומכושיםאתיםרקאלא,נשקקיבלולאשאפילו

בה,החפריםשלהראשונההפלוגההוקמה,הזההגיוסתחילתלאחרקצרזמן

הפלוגהאחרי.ערביםוהשאריהודים750מתוכם,חייליםמאלףלמעלהשירתו

.הכלבסךתשע,דומותפלוגותועודעודהוקמוהראשונה

פלשוהגרמניםכאשראך,לצרפתאימוניהבתוםנשלחההראשונההפלוגה

.ארצהוהוחזרהחולצההיא,לשם



.1940-טירוני חיל החפרים מתאמנים בהכנת חפירות הגנה בשולי מחנה סרפנד ב

גנרלשלבפיקודו,הגרמניהצבאהחלכאשר

,מצריםלעבראפריקהבצפוןלהתקדם,רומל

לארץיגיעדברשלשבסופוחששוהתעורר

עמדתםאתהלאומייםהמוסדותשינו,ישראל

הוחלט:כןעליתר.החפריםלחילהגיוסכלפי

לשרתיתנדבו"הגנה"המחברי850-ש

הפלוגותאופיאתלעצבכדי,זאתבמסגרת

החפריםלחילהתגייסווכך.ביהודיםשאויישו

.ארצישראלייםיהודים3000-מלמעלה

המדברלחזיתשוגרוהחפריםפלוגותכל

בבנייתרבותעסקושם,במצריםהמערבי

והצבאהאיטלקימהצבאלמנועשנועדוביצורים

היוזאתבעבודתם.מצריםאתלכבושהגרמני

פוסקותבלתילהפצצותנתוניםהחפרים

.ונהרגונפצעומהםורביםמהאוויר

חפריםמאלפייםלמעלההוצאו1941במרץ

לחילוצורפוהמערבימהמדברארצישראליים

עליהלהגןכדי,ליווןשהפליגהבריטיהמשלוח

כחודשהגרמניםפלשוכאשראולם.הלוחמותהיחידותעבורותחמושתציודבפריקתרקביווןהחפריםעסקובתחילה.גרמניתמפלישה

עוצמתבפנילעמודיכולאיננוליווןהבריטיהמשלוחשחילהתבררמהרהעד.הפולשיםנגדהקשהבלחימההחפריםשותפו,מכןלאחר

אוניותעלשםלעלותכדי,יווןבדרוםקלמטהלנמללהגיענצטווההמשלוחחילכל.למצריםאולכרתיםכולואתלפנותהוחלטולכןהגרמנים

ליחידותכלקודםמיועדשהחילוץבנימוק,לאוניותלעלותהורשולאהןלשםהארצישראליותהחפריםחילפלוגותכשהגיעואולם.החילוץ

האנגליותהיחידותאתכלקודםלחלץניסוהבריטיםשכן,תירוץאךזהשהיהנראהבזמנו.ככאלהנחשבולאוהחפרים–לוחמות

.ליווןשנשלחוהחפריםחילאנשיכלכמעטהגרמניבשבינפלווכך.השאראתכןאחריורקשלהםוהאוסטרליות



הוקמה היחידה  1940בקיץ 

הראשונה של חיילים יהודים  

הייתה זו . בחיל הרגלים הבריטי

פלוגה ברגימנט המלכותי של 

.  BUFFSשכינויו , מזרח קנט

צורפו לרגימנט הזה גם  1942-ב

כל היחידות הארצישראליות  

שנותרו מחיל החפרים ומספר  

פלוגות הרגלים היהודיות  

.  16-ברגימנט הגיע ל

סמל הרגימנט הארצישראלי  

באותה שנה הורכבו מפלוגות  

אלה שלושה גדודים של רגימנט  

זה  . הרגימנט הארצישראלי: חדש

היה הבסיס שעליו הוקמה  

.1944-הבריגדה היהודית ב

טירונים ארצישראליים  
על מגרש  , בתרגילי סדר

.סרפנדהמסדרים של 



,הגבריםלגיוסבמקביל

בגיוסגם1941בסוףהוחל

ATS-לארצישראליותנשים
(לנשיםהבריטיהעזרחיל)

העזרחיל)WAAF-ול

.(האווירבחיללנשים

התגייסוהמלחמהסוףעד

ששירתו,נשים4400-כ

החל–תפקידיםבמיגוון

עבור,משרדיתמפקידות

,אלחוט,משאיותלנהיגת

הפעלת,צופניםפיענוח

וכלהמיצנחיםקיפול,מ"מכ

.חוליםבתיבאחיות

הראשונותמהמגוייסות60

עללפיקודבסרפנדהוכשרו

.אחריהןשבאוהמתנדבות

שבועות10נמשךהקורס

דרגתהוענקהובסיומו

,מהמסיימותלארבעקצונה

סמלתדרגתלארבע

.קורפורלדרגתולארבע

לקצונהקודמובהמשך

.הבוגרותמרבית

בקורס  , ATS-המתנדבות הראשונות ל
.1941-הפיקוד שעברו בסרפנד ב



בקורס לנהיגת  ATS-מגוייסות ל
שנערך עבורן בסרפנד, משאיות



יום ספורט של טירונים יהודיים בסרפנד בתחילת  
(מ"לע, זולטן קלוגר: תצלום. )40-שנות ה



.מצעד הסיום של יום הספורט
(מ"לע, זולטן קלוגר: תצלום)



..?לאן נעלמו המיטות: חידה. במיסדר המפקד בצריף המגורים שלהם בסרפנד, "באפס"של ה14חיילים ארצישראליים מפלוגה 



בסיס ההדרכה לטירונים  

היה רק אחד ממיתקני  

, הצבא הבריטי בסרפנד

שכללו החל ממרכז  

תובלה ומוסך לשיפוץ  

,  ושריוניותמשאיות

עבור לבסיס של חיל  

הקשר הבריטי וכלה  

ספר לטבחים  בבית 

מלבד  . צבאיים ועוד ועוד

זאת היה סרפנד מחנה  

מעבר לרבבות חיילים  

ניו  , אוסטרליים, בריטיים

דרום  , זילנדיים

שפוזרו  , אפריקנים ועוד

מכאן ליחידות שונות  

ברחבי המזרח התיכון  

.  וצפון אפריקה
בטנק  , מכונאים מטפלים בזחל נושא ברן

.במוסך המרכזי בסרפנד, קל וברכב סיור



,  לנוחותם של רבבות החיילים שעברו בסרפנד

,  הוקמו למענם כמה וכמה מיתקני בידור וספורט

קנטינה גדולה של  , בריכת שחייה, כגון קולנוע

מועדון חיילים  , (ם הבריטי"השק)NAAFI-ה

המועדון והספרייה לא הופעלו  . וקצינים וספרייה

הבריטי  YMCA-אלא על ידי ה, על ידי הצבא

הקנטינה.  האזרחי

הבריכה בעת תחרות שחייה

הקולנוע הקיצי



Field)הצבאיהדוארמשרדהיהבסרפנדביותרהפופולרייםהמיתקניםאחד Post Office)בקשרלעמודלחייליםשאיפשר,123סניף

היהחיילכלאולם.למעטפההמתקפלים,ריקיםמכתבדפישלחפיסהחיילכלקיבלהזההקשראתלקייםמנתעל.משפחתםעםמכתבים

הבריטייםהחיילים.למשפחתובחודשאחתחבילהלשלוחחיילכלהורשהבנוסף.שקיבלהצבאיתמהמשכורתהמשלוחדמיאתלשלםחייב

.באנגליההחמורהמזוןקיצובבשנותמשפחהלכלברוכהתוספתשהיוו,תפוזיםכמהחודשכלהביתהלשלוחכדיזאתבזכותהשתמשו

והחבילותהמכתביםאולם.מהבסיסבחופשותיהםביקרושבהם,לנצרותהקדושיםמהמקומותמזכרותהביתהלשלוחהירבוגםהחיילים

הוטסווהמכתביםהתיכוןהיםדרךלאנגליהישראלמארץהדוארהטסתפסקהלמלחמהאיטליהכניסתעם:ליעדםארוכהדרךלעבורנאלצו

.לבריטניהבאוניההמשיכוומשםאפריקהלדרום

חותמת סניף הדואר  : למעלה
.1940משנת , בסרפנד123הצבאי 

צריף הדואר בסרפנד  : משמאל
. בתקופת המלחמה



למעלה ולמטה מכתבים שנשלחו מסרפנד לבריטניה  
.  התחתון בדואר רגיל, העליון בדואר אוויר. 1940-ב

.לקבלת דואר מהבית, חיילים בריטיים ממתינים לפני סניף הדואר הצבאי בסרפנד

בריטיש"באמצעות,סינגפורדרךהמכתביםאתלשלוח,אחרתאפשרותגםהייתה

.לבריטניהכןואחריב"לארה"אםפאן"האמריקניתהחברהבמטוסיומשם"איירווייז

למעלההיההמשלוחמחירכיכלקודם,מקובלתהייתהלאזאתאפשרותאבל

האפשרותשללזהדומההיהליעדוהמכתבהגעתעדשעברוהזמןמכפליים

.הקודמת



לאחר  , הריסות מיפקדת איזור דרום של הצבא הבריטי בסרפנד
. 1946י למקום בדצמבר "התפוצצות מכונית תופת שהכניס הלח

ישראללארץשלווההביאלאהשנייההעולםמלחמתשלסיומה

היהודיםמאבקשלהראשוניםהימיםאלההיו.לסרפנדולא–

ארגונישלבהתקפותהשארביןשהתבטא,לעצמאותבארץ

.בסרפנדכולל–בארץהבריטיהצבאעלי"ולחל"אצהמחתרת

.1946במרץ6-באירעהסרפנדעלהראשונהההתקפה

מחסןששימשמאוהלנשקלהוציאהייתההמקוריתהתוכנית

לפיהכלהתנהלבתחילה.במחנהשהוצבוהגדודיםאחדשל

שללציוןראשוןלשערהגיעהבצהרים1:30בשעה:התוכנית

מחופשיםל"אצחברי30ובהצבאיתבריטיתמשאיתהמחנה

שנמצאוהחייליםששתעלהתגברוהם.בריטייםלחיילים

ונוסעיההחלושם,הנשקלמחסןנסעהוהמשאיתבמקום

חייל:תקלהלהםאירעהכאןאולם.נשקארגזיעליהלהעמיס

.באשופתחהמתרחשאתקלטהצהריםמארוחתשחזרבריטי

.באיזורשהיונוספיםבריטייםחייליםאליוהצטרפומהרהעד

להסתלקמיהרהמשאיתונהגנפצעול"האצמלוחמיחמישה

רפואיטיפוללקבלתהפצועיםהורדוכאן.לציוןראשוןלעבר

,מהפצועיםשניים.למושבהשממערבבחולותהוסתרוהנשק

אבל,אביב-לתלנשלחו,קשההיהשמצבם,ואשבלשמחון

הגיבל"שהאצאלא.למוותנדונוובסופוצבאילמשפטהובאוהשניים.נעצרונוסעיהוכלמשטרתיבמחסוםנתקלהנסעושבההמכונית

למאסרהומתקואשבלשמחוןשלדינםוגזרנסוגוהבריטים.הדיןגזריבוצעאכןאםלהורגלהוציאםואייםבריטייםקציניםחמישהבחטיפת

ל"האצשלבפריצהלהימלטשניסוהאסיריםביןהיה,בעכוהסוהרבביתמאסרואתשריצה,אשבל.מכךרבזמןנהנולאהשנייםאולם.עולם

בקידוחעבודהבתאונתנהרג1955-באך,הבריטיהמנדטתוםעםשוחררשמחון.מפצעיוומתהבריטיםמיריותנפצעהואאך,הסוהרלבית

.בנגבנפט

אתששימשו,מיבניםשניביןהוחנתה,למחנהשהוכנסהתופתמכונית:1946בדצמבר,י"הלחידיעלהפעם,שובהותקףסרפנדמחנה

.נפצעו28-ונהרגובמקוםשהיומהבריטיםשניים.נהרסוהמיבניםושניהתפוצצההמכונית.הבריטיהצבאשלהדרוםאיזורמיפקדת



1948-בתצלום למזכרת מסרפנד ב, חבורה של אנשי חיל הקשר הבריטי

היהודיותהמחתרותהתקפותעללהתגברבמאמץ

החזיקו,לעצמאותכולוהיהודיהיישובשאיפתועל

אולם,חייליםאלףכמאה1947-בבארץהבריטים

שלבתהליךהבריטיתהאימפריההייתהכבראז

משאביההתדלדלותבגללבעיקר,התפרקות

דרישותבגללגםאבלהשנייההעולםבמלחמת

הצבאהחזקת.ממושבותיהברבותהעצמאות

,ובבריטניהמנשואכבדלנטלהפכהבארץהגדול

הלחץוהלךגבר,כלכליממשבראזשסבלה

ואכן.ם"לאוישראלארץעלהמנדטאתלהחזיר

בנובמבר29-ובהדברנעשה1947באמצע

לשתיהארץחלוקתעלההחלטהם"באוהתקבלה

היריותנורולמחרתמייד.וערביתיהודית,מדינות

והבריטים–העצמאותמלחמתשלהראשונות

.מהארץכוחותיהםשלהגדולהפינויבמיבצעהחלו

פרט–שפונוהאחרוניםהמחנותאחדהיהסרפנד

כחודששפונתה,חיפהבאיזורבריטיתלמובלעת

.ישראלמדינתהקמתלאחר

הייתהבסרפנדהאחרונההבריטיתהיחידה

לווה1948במאי14-בפינויה.לינקולנשייררגימנט

הפינוישלפניבערב.החייליםשלרגשותבפרץ

אתמהחייליםמישהופרק,המחנהשלהסופי

,למחרת.הקיציהקולנועהצתתידיעלשלוהמתח

לבעורהחלו,הפינוילמשאיותעוליםהחייליםבעוד

החיילים.זעםהבריטיהמפקד.צריפיםכמהעוד

אחררק.האשאתלכבותונשלחומהרכביםהורדו

הפינויספינותאל,חיפהלנמלהשיירהיצאהכך

.שםלהשהמתינו



של  הפינוי פי תוכנית על 

נועדו  , מינהלת המנדט

נכסי דלא ניידי שיפונו על  

,  ידי הצבא הבריטי

להימכר לצד שיש לו רוב 

מיכלול  . באותו איזור

המחנות הצבאיים  

בעייתי  בסרפנד היה 

מכיוון שאף  , מבחינה זאת

כי לפי החלטת החלוקה  

באיזור  נמצא , ם"האושל 

,  היהודיתלמדינה המיועד 

היה זה איזור של רוב 

ערבי ברור וגם עבר בו  

הכביש המחבר בין יפו  

בסופו  . הערביותורמלה 

של דבר בחרו הבריטים  

שתי החתונות  לרקוד על 

מסיבה כלכלית  : יחדיו

הם מכרו את  , טהורה

המחנה לסוכנות  

תמורת מיליון  , היהודית

ברגע  אבל , ש"לי

יצאו  שהכוחות הבריטיים 

הם פתחו את  , ממנו

שעריו לפני כוח של  

הלגיון הערבי שנמצא  

.1948-חיילי הלגיון הערבי ב: אדונים לרגע.ברמלה הסמוכה



לידינמסרסרפנדמחנה

.1948במאי14-בהערבים

הםלתוכוכניסתםלאחרמייד

,המערביבצידועמדותתפסו

והחלולציוןראשוןאלהפונה

חמישהאולם.לעברהלירות

יצא,מכןלאחרבלבדימים

,"גבעתי"חטיבתשל2גדוד

ראשוןבניהיולוחמיושרוב

הכוח.סרפנדאתלכבוש,לציון

כשהוא,בקלותלמחנהחדר

תרגיל"בהגדרותאתעובר

שניצבועציםעלטיפוס:"טרזן

מהםוהשתלשלותהגדרליד

הכוח.הבסיסתוךאלבחבלים

אתמזרח-ומדרוםמצפוןעקף

מיהרוהם,הערביםעמדות

ללאנכבשוהמחנהלהסתלק

.הישראלילצדאבידות

ויתרולאאומנםהערבים

לכמהיצאומכןשלאחרובימים

כוחותאך,נגדהתקפות

שלידיהם,"קרייתי"חטיבת

הצליחו,המחנההגנתנמסרה

.כולןאתלהדוף

,  "גבעתי"של חטיבת 2אנשי גדוד 
במחנה צריפין לאחר כיבושו

(.גנזך המדינה, בנו רותנברג: תצלום)



,בבלי)במישנההמוזכר,צריפין(גנותאו)גגות,עתיקיהודייישובשםעל,לצריפיןהמחנהשםשונהסרפנדעלהישראליתההשתלטותעם

.באיזורנחשפושרידיוואשר,(ב,מט,סוטה

התרכזוכאן.21-ההמאהשלהשנילעשורעדבצריפיןשפעלו,צבאייםהדרכהבסיסישלגדולהלעירמוכנהתשתיתבמחנהמצאל"צה

,התותחניםחילשל9ד"בה,הקשרחילשל7ד"בה,הלוגיסטיקהחילשל6בה״ד,לטירוניות12ד"ובהלטירונים4ד"בההאימוניםבסיסי

אלהמלבד.החימושחילשל20ובה״דהעורףפיקודשלוהצלהלחילוץ16בה״ד,השלישותחילשל11בה״ד,הרפואהחילשל10בה״ד

.ארוכהעודנהוהרשימה–מסגריות,מלאכהבתי,מוסכים,ל"צהליחידותמזוןלהפצתלוגיסטיבסיסכגון,שירותיםיחידותבצריפיןפעלו

1947-תצלום אווירי של מחנה צריפין ב
(ח"ארכיון הפלמ)



כשישים השנים  במשך 

ל  "שבהן השתמש צה

הותאם  , במחנה צריפין

הבסיס בהתמדה לצרכים 

. המשתנים של הצבא

התוצאה הייתה שעטנז של  

שמידי  , מיבנים ומיתקנים

. פעם נוסף להם טלאי חדש

20-לקראת סוף המאה ה

נדמה היה שצריפין בצורתו  

המקורית זקוק לעידכון  

כדי להתאים  , יסודי ועמוק

אותו לצרכים המודרניים של  

מה שנתן את  . הצבא

הדחיפה הסופית לשינוי  

יסודי היה הזינוק המטאורי  

במחירי הקרקעות במרכז 

שאיפשרו לממן  , הארץ

כך  . בניית תחליף לצריפין

נולדה התוכנית להקמת עיר 

ל  "דים מודרנית של צה"בה

בנגב ולהעביר אליה את כל 

בסיסי ההדרכה הפזורים  

.כולל צריפין, ברחבי הארץ

התיכנון כלל פינוי השטח מהמיבנים הישנים  
:  בתצלום. 2015-2016והדבר נעשה בשנים 

בסיס ההדרכה של  , 6ד "הריסת מיבנים של בה
.חיל הלוגיסטיקה בצריפין



,"לנגבמבט"קונסורציוםזכהבו,הענקלפרוייקטהמיכרזפורסםמכןלאחרשניםועשר2002-בהחלהחדשההצבאיתהעירשלהתיכנון

.ירוחםהעירבקירבתהנגבצומתליד,דונם2,500עלהמשתרעת,העירבנייתהחלהמכןלאחרמייד.גדולותבנייהחברותמספרשאיגד

.ל"של המשטרה הצבאית וכיום כבר פועלים במקום כמעט כל בסיסי ההדרכה של צה13ד "בסיס ההדרכה הראשון שעבר לעיר היה בה

.דים בסתם יום של חול"מבט כללי על עיר הבה: בתצלום
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